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Biodiverzita genetických zdrojů
hospodářských zvířat

organizuje celosvětové projekty na 
uchování biodiverzity živočichů a 
rostlin

hosp. zvířat existuje 
4000 plemen
z 28 druhů domestikovaných zvířat
z 180 zemí světa

provozuje: Domestic animal diversity
information systém = DAD – IS

projekt FAO: MoDAD = Measurement
of Domestic Animal Diversity

FAO



Národní managementy ochrany 
genetických zdrojů

v ČR: „Národní koordinační centrum pro ochranu a využití
genových živočišných zdrojů“
sídlo: VUŽV Uhřiněves

Řídící orgán: Rada GŽZ

Z ČR v DAD – IS
28 plemen skotu
20 plemen ovcí
10 plemen prasat
9 plemen koní
5 plemen slepic
1 plemeno hus

Jeden ze 4 hlavních cílů RGŽZ je:
„Zajistit postupné zpracování MS všech plemen gen. zdrojů pro 
registraci biolog.rozmanitosti a studium vzdálenosti mezi plemeny 
téhož druhu“



Sledování biodiverzity hospodářských 
zvířat - národní projekty v rámci FAO 

metody – různorodé
- nejvíce MS
- výhledově SNP

Tab. Přehledu MS 
u všech druhů

Ceny z projektů



Vyhodnocování genetických distancí v 
projektech genových zdrojů (FAO 2004)



Používaný software pro hodnocení
genetických distancí

grafické znázornění genet. distancí „distanční stromy“
metody Neighbor-Joining NJ – nejpoužívanější UPGMA
v softwaeru PHYLIP, PAUP



Biodiverzita skotu
v DAD–IS – 1493 plemen
z ČR – 28 plemen
ve vyhlášce Mze ČR 

2 plemena: česká červinka
český strakatý skot    

molek. gen. informace o skotu z 27 národních projektů

získávání biologických vzorků:
24 projektů – krev
14 projektů – krev + chlupy,

sperma, tkáně, mléko
17 projektů – vytváří DNA banku
sledování gen. markerů: 
21 projektů MS v různém počtu
9 projektů mtDNA nebo Y spec. DNA

sledované markery



Výsledky sledování FAO  doporučených 
lokusů v nár. projektech v r. 2003 (FAO 2004)

FAO – skot

sledování FAO doporučených 
MS lokusů v projektech 
biodiverzity skotu



Výsledky - skot
u skotu je doporučeno 30 MS pro genetické distanční studie

všech 30 MS bylo použito pouze ve 3 projektech 

nejpoužívanější MS lokusy
ETH225 – více než 90% projektů
BM1824 – u 86% projektů
ETH10   – u 81% projektů

FAO vybralo dalších 38 MS

51 MS testoval – 1 projekt
10 projektů testovalo SPS115, TGL122
11 projektů testovalo TGLA126 a TGL227
12 projektů testovalo TGLA122 



Panel MS pro diverzitu skotu 
FAO / ISAG - 2004



Biodiverzita prasat
v DAD–IS – 654 plemen
v ČR 10 plemen
ve vyhlášce Mze ČR 

1 plemeno – Přeštické černostrakaté

molekulárně genetické informace o prasatech  z 6-ti 
národních projektů
získávání biologických vzorků
6 projektů – krev
jen ojediněle  - tkáně, chlupové cibulky, sperma
pouze 1 projekt uchovávání vzorků pro další DNA analýzy

sledované markery:



FAO – prase

4 z 6-ti projektů testovaly 
všechny FAO doporučené MS (27)

u prasat velká variabilita 
testovaných MS – celkem 90 MS

pouze 1 publikace o diverzitě s 
použitím 18-ti MS soporučených
FAO



Panel MS pro diverzitu prasat 
FAO / ISAG - 2004



Biodiverzita koní
V DAD – IS – 830 plemen
v ČR – 9 plemen
ve vyhlášce Mze ČR 4 plemena koní:
starokladrubský, českomoravský belgický, huculský kůň, slezský norik

molekulárně genetické informace o koních z národních projektů

získávání biologických vzorků
všechny projekty – krev
2 projekty – chlupové cibulky
1 projekt uchovává vzorky, ale ne izolovanou DNA

sledované markery



FAO - koně



Panel MS pro diverzitu koní
FAO / ISAG - 2004



Ukázka z recentní publikace o genetické
diverzitě skotu















Příklady vytvoření molekulárně
genetické diverzity chovatelem
Skot - v dřívější době Belgické modré, Charolais, Limousine atd. 

výběr zvířat: fenotyp zmasilá
genotyp: mutace v MSTN        



- v novější době Holštýn, Red
výběr zvířat: fenotyp Černostrakatý a Červenostrakatý
genotyp mutace v genu 

Příklady vytvoření molekulárně
genetické diverzity chovatelem



Příklad vytvoření biodiverzity u prasat

Selekce a šlechtění v posledních 10-ti 
letech:
Příklad u prasat:

plemeno LW zachována variabilita v genu ESR

plemeno L zahrnuje pouze homozygoty jednoho typu v genu ESR

vytvořena diverzita mezi dvěma mateřskými plemeny



Příklad využití molekulárně genetické
diverzity

Příklad  k ochraně značkového vepřového masa:

pigmentovaná prasata – extenzivní chov 

bílá prasata – intenzivní chov 

diverzita:  

u živých zvířat pro chovatele,  ukazatel 
zbarvení – fenotyp

u vepřového masa pro ochranu značky 
chovatele a zákazníka, ukazatel alely
molekulárně genetického markeru KIT -
genotyp 





Mendelova zemědělská a 
lesnická univerzita v Brně

Ústav genetiky
LAMGen

V roce 2004 
uplynulo 120 let od 
úmrtí J.G. Mendela

V roce 2004 uplynulo 
51 let od objevení

struktury DNA 
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